Uitvalschermen

Boeiend
lichtspel

‘Boeiend lichtspel’
‘Gefilterd licht’
‘Grensverleggend design’

Het spel van licht en schaduw is een spel van elk seizoen.
Een boeiend lichtspel, waarbij uw Lumenguard® de grens vormt
tussen behaaglijke warmte en aangename koelte. Het is een grens
die u zelf kunt verleggen. Lumenguard® geeft u het licht in de hand.
Dat is in essentie de functionaliteit van onze zonwering; verrijkt
met gebruiksgemak, gevangen in een hoogwaardig design met
gestileerde vormen. Hoogwaardige materialen verzekeren u
daarbij van duurzaam gebruiksplezier. Ook in dat opzicht kiezen we
voor exclusiviteit. Wie de hoogste eisen stelt, kiest daarom voor
Lumenguard®.

Gefilterd
licht

Waar licht is, is leven. Niet voor niets staat de zon symbool
voor plezier en levensvreugde. Dat ervaart u elk seizoen.
U geniet van de milde voorjaarszon én van de warme
zomerzon. Maar… bij voorkeur alleen op de plaats en op het
moment dat u dat zelf wilt. Zo houdt u van daglicht in huis,
maar wilt u fel zonlicht en warmte weren.

LX750
U I T VA L S C H E R M

Met het Lumenguard® LX750 uitvalscherm beschikt u
over weldadige schaduw. Het schermdoek – met een
kleur en dessin naar keuze – filtert het licht. Dat geeft
uw woning vanbinnen én vanbuiten een zomerse
uitstraling. Lumenguard® is dan ook in esthetisch
opzicht een meerwaarde voor uw huis. Een bron van
schaduw en daarmee van wooncomfort.
Als u kennismaakt met dit uitvalscherm, gaat u
begrijpen waarom we zoveel geïnvesteerd hebben
in productontwikkeling. Het overtreft tot in de
technische details uw verwachtingen. Precies zoals
u dat verwacht van een exclusief merk voor het hoge
segment.

Grensverleggend design
De Lumenguard® LX750 is de nieuwe maatstaf op het gebied van uitvalschermen. Opvallend is het design met de vloeiende
lijnen en luxe rondingen. De zonwering is bovendien ijzersterk en duurzaam. Dat is niet verwonderlijk. We hebben solide,
geëxtrudeerde materialen toegepast. In combinatie met de degelijke constructie maakt dat het uitvalscherm windbestendig.
Ook het doek wordt optimaal beschermd tegen weersinvloeden. In gesloten toestand is de cassette namelijk volledig dicht,
mede dankzij de speciale afdichtingsrubbers. Uniek is dat de Lumenguard® LX750 leverbaar is met een doekbreedte tot
maximaal 7,5 meter uit één stuk. Het typeert de brede toepassingsmogelijkheden van dit grensverleggende uitvalscherm.
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